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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

Η «Πολιτεία Δικαίου» (Αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρία) επιχορθγεί τθν εκπόνθςθ
ερευνθτικοφ ζργου με τίτλο: «Επιδικαηόμενα ποςά για χρθματικι ικανοποίθςθ
λόγω θκικισ βλάβθσ και ψυχικισ οδφνθσ»
Το αντικείμενο του ερευνθτικοφ ζργου (εφεξισ «Ζργο») ςυνίςταται ςτθ ςυλλογι
των δικαςτθριακϊν αποφάςεων πρωτοβάκμιων και δευτεροβάκμιων δικαςτθρίων
τθσ χϊρασ (Ακινα, Πειραιάσ, Πάτρα, Θεςςαλονίκθ, Ηράκλειο) που αφοροφν
χρθματικζσ ικανοποιιςεισ λόγω θκικισ βλάβθσ και ψυχικισ οδφνθσ και ςτθν
αξιολόγθςι τουσ ανάλογα με το είδοσ τθσ προςβολισ, τθν ζκταςθ και το βακμό τθσ
βλάβθσ και το φψοσ τθσ επιδικαςκείςασ χρθματικισ ικανοποιιςεωσ, μετά από
αναλυτικι κρίςθ των μεμονωμζνων περιπτϊςεων. Οι προσ ςυλλογι και αξιολόγθςθ
δικαςτικζσ αποφάςεισ κα αφοροφν ςτθν τελευταία δεκαετία (2003-2013).
Τα ευριματα του ερευνθτικοφ ζργου κα ςυμβάλουν ςτθ ςυγκρότθςθ
κατευκυντιριων μεγεκϊν μζςω τθσ νομολογίασ, για τον τρόπο υπολογιςμοφ του
ποςοφ τθσ οφειλόμενθσ χρθματικισ ικανοποίθςθσ λόγω θκικισ βλάβθσ και ψυχικισ
οδφνθσ, ϊςτε να διευκολυνκεί θ δθμιουργία ομοιόμορφθσ πρακτικισ επιμετριςεωσ
τθσ βλάβθσ, δεδομζνθσ τθσ ζλλειψθσ νομοκετικά διαμορφωμζνων αντικειμενικϊν
κριτθρίων επιμετριςεωσ.
Το ‘Eργο, το οποίο ορίηεται διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν, με επιςτθμονικό υπεφκυνο τον
Αρεοπαγίτθ κ. Ι. Χαμθλοκϊρθ, κα ανατεκεί ςε ερευνθτικι ομάδα και επιχορθγείται
από τθν «Πολιτεία Δικαίου» με ποςό φψουσ πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000 €).
Η ερευνθτικι ομάδα που κα αναλάβει το Ζργο κα αποτελείται από τρία (3) ζωσ
πζντε (5) άτομα. Το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ κα δοκεί ςτθν πιο πάνω ομάδα ωσ
ςφνολο και όχι ατομικά ςτο κάκε μζλοσ τθσ.
Προκειμζνου να ςυμμετάςχουν, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να ςχθματίςουν
ερευνθτικι ομάδα τριϊν (3) ζωσ πζντε (5) ατόμων. Κάκε υποψιφια ερευνθτικι
ομάδα κα παρουςιάςει τθν αίτθςι τθσ και το πρόγραμμά τθσ για τθν διεξαγωγι τθσ
ζρευνασ.
Η επιλογι τθσ ερευνθτικισ ομάδασ που κα αναλάβει το Ζργο κα γίνει με ςχετικι
απόφαςθ Επιτροπισ διακεκριμζνων επιςτθμόνων από το χϊρο του Ιδιωτικοφ
Δικαίου (εφεξισ: Επιτροπι), λαμβάνοντασ υπόψθ, μεταξφ άλλων, τθν
καταλλθλότθτα του προτεινόμενου επιςτθμονικοφ προγράμματοσ ζρευνασ, το
εφροσ τθσ ζρευνασ αυτισ, κακϊσ επίςθσ και τθν προςφορότθτα αξιοποίθςθσ των
ευρθμάτων τθσ ςε περαιτζρω ζρευνεσ ι νομοκετικζσ παρεμβάςεισ. Η ςφνκεςθ τθσ
Επιτροπισ κα ανακοινωκεί το αργότερο τθν 15θ Σεπτεμβρίου 2014.
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Τα ποςοτικά και ποιοτικά αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, τα οποία κα ανακοινωκοφν
ςε ςυνζντευξθ Τφπου που κα οργανωκεί για αυτόν το ςκοπό, κα δθμοςιευτοφν ςε
περιοδικά του Νομικοφ Επιςτθμονικοφ Τφπου με φροντίδα και δαπάνεσ τθσ
«Νομικισ Βιβλιοκικθσ».
Προχποκζςεισ: Όλα τα μζλθ των υποψθφίων ερευνθτικϊν ομάδων κα πρζπει να
ςυγκεντρϊνουν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) να είναι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ τίτλου ι υποψιφιοι
διδάκτορεσ ι διδάκτορεσ νομικισ, πανεπιςτθμιακοφ ιδρφματοσ είτε τθσ θμεδαπισ
είτε τθσ αλλοδαπισ,
β) να μθν είναι μζλθ ΔΕΠ οποιαςδιποτε βακμίδασ, οποιουδιποτε πανεπιςτθμιακοφ
ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ,
γ) να μθν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 40ό ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ κατά τθ ςτιγμι
υποβολισ τθσ πρόταςισ τουσ προσ αξιολόγθςθ ςτθν Επιτροπι.
Περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ - Δικαιολογθτικά: Οι ενδιαφερόμενεσ υποψιφιεσ
ερευνθτικζσ ομάδασ οφείλουν να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςτα γραφεία του
εκδοτικοφ οίκου «Νομικι Βιβλιοκικθ», οδόσ Μαυρομιχάλθ αρ. 23 (Τ.Κ. 10680,
Ακινα), υπόψθ κασ Γεωργίασ Σιακανδάρθ. Η αίτθςθ αυτι κα πρζπει να
ςυνοδεφεται περαιτζρω από:
α) ζνα κείμενο περίπου 500 λζξεων, όπου και κα περιγράφονται με ςαφινεια οι
κεντρικοί άξονεσ και θ βαςικι ςτοχοκεςία του προτεινόμενου ςχεδίου ζρευνασ
(ιδιαίτερα κα πρζπει να περιγράφονται τα τυχόν ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ
ζρευνασ, πζρα των κακαρά ποςοτικϊν/ςτατιςτικϊν),
β) αναλυτικό πίνακα περιεχομζνων του προτεινόμενου ςχεδίου,
γ) ςτοιχεία από τα οποία να προκφπτει θ πλιρωςθ των ανωτζρω ατομικϊν
προχποκζςεων, κυρίωσ δε αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα και επικυρωμζνο
αντίγραφο μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι πιςτοποιθτικό από το
οποίο να προκφπτει θ ιδιότθτα του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι ι του υποψιφιου
διδάκτορα, για κακζνα από τα μζλθ τθσ υποψιφιασ ερευνθτικισ ομάδασ.
Καταληκτική προθεςμία υποβολήσ των αιτήςεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2014.
Διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ και καταβολι του χορθγοφμενου ποςοφ: Η καταβολι
του χορθγοφμενου ποςοφ κα αρχίςει τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθν ανάκεςθ του
Ζργου και κα ολοκλθρωκεί με τθν υποβολι και ζγκριςθ του Ζργου από τθν
Επιτροπι ςτθν τελικι του μορφι.
Το χορθγοφμενο ποςό κα καταβλθκεί τμθματικά ςε τρεισ (3) ιςόποςεσ δόςεισ κατά
τθ διάρκεια τθσ ςταδιακισ παράδοςθσ του ερευνθτικοφ Ζργου.
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Η Επιτροπι μπορεί να δϊςει παράταςθ μζχρι δφο μινεσ για τθν ολοκλιρωςθ του
Ζργο. Στθν περίπτωςθ αυτι θ καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ του χορθγοφμενου
ποςοφ κα γίνει με τθν υποβολι και ζγκριςθ του Ζργου από τθν Επιτροπι ςτθν
τελικι του μορφι με το τζλοσ τθσ παράταςθσ.
Διευκρινίηεται ότι τα πνευματικά δικαιϊματα τθσ μελζτθσ που κα παραδοκεί κα
πρζπει να εκχωροφνται ςτθ Νομικι Βιβλιοκικθ και το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, για
περαιτζρω αξιοποίθςθ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε «Πολιτεία Δικαίου» ςτο διαδικτυακό τόπο
www.nb.org.
Για τυχόν ερωτιςεισ ι διευκρινίςεισ, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθν κ. Γεωργία
Σιακανδάρθ, ςτο τθλ. 210 36 78 800, άλλωσ μζςω email: georgias@nb.org
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